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أسعار النفط تنهي العام  2016عند مستويات مرتفعة في نطاق  50دوالر ًا للبرميل

«الوطني» :األسواق تترقب بتفاؤل تراجع وفرة اإلنتاج التي استمرت خالل العامني املاضيني
ق��ال التقرير ال��ص��ادر ع��ن البنك الوطني
ام��س الثالثاء لقد أنهت أس��ع��ار النفط العام
 2016مسجلة ارتفاع لتصل إلى أواخر الـ 50
دوالر للبرميل وس���ادت األس���واق أج���واء من
التفاؤل بشأن قوة مستويات األسعار في العام
�وص��ل ال���دول األع��ض��اء مبنظمة
 2017إث��ر ت� ّ
أوب��ك وخارجها إل��ى ات��ف��اق خلفض اإلن��ت��اج.
إذ ارتفع مزيج برنت إلى ما يقارب  57دوالر
للبرميل بحلول نهاية العام مرتفعا بواقع 52.4
باملئة في  2016كما أنهى مزيج غرب تكساس
املتوسط العام عند مستوى  53.7دوالر للبرميل
مرتفعا بواقع  45باملئة منذ مطلع العام.
وبالنظر إل��ى أسعار العقود اآلجلة ملزيج
برنت حتى العام  2020فإن ارتفاع األسعار
يبدو سابقا ألوان��ه .إذ يبدو أن منحنى أسعار
العقود اآلج��ل��ة يسير ف��ي بدايته وف��ق حالة
الكونتاجنو التي تتمثل في تراجع األسعار
احلالية عن األس��ع��ار اآلجلة إل��ى العكس في
النصف األول من العام  2017ومن ثم يعود إلى
حالة الكونتاجتو في نهايته .ويبدو أن حتركات
املنحنى تتوافق وتوقعات األس��واق احلالية
ترجح تراجع االنتاج اخل��ام في النصف
التي ّ
األول من العام  2017متاشيا مع التحركات
للتحكم مبستوياته ما سيؤدي بدوره إلى انتقال
األسواق من الفائض إلى العجز .وال تزال األمور
غير واضحة متاما في املراحل املستقبلية إال أنه
من احملتمل جدا ّ أن يساهم ارتفاع األسعار في
ارتفاع انتاج النفط الصخري األميركي حيث
بدأت بعض الشركات املنتجة بعمليات البيع
القصيرة ما أدى إلى تراجع الضغوطات على
األسعار.
وقد اختلفت األوض��اع متاما عمّا كانت عليه
في بداية العام  2016ال سيما وأن األسعار
كانت قريبة من مستوى  26دوالر للبرميل
في ظل ارتفاع املخزون إلى مستويات قياسية
واستمرار وف��رة االنتاج بتوليد الضغوطات
على الثقة في األس��واق كل ذلك إلى جانب قيام
منظمة أوبك في تلك الفترة مبا فيها إيران بعد
عودتها الى اس��واق النفط فور رفع العقوبات
عنها مع روسيا أيضا بزيادة االنتاج من أجل
زي��ادة احلصة السوقية .حيث كانت األوضاع
أشبه بسباق بني الدول املنتجة لرفع انتاجها.
إال أن فترة إثني عشر شهرا تعد فترة طويلة
في أس��واق النفط التي تواجه حاليا وف��رة في
االنتاج .إال أن الثقة قد شهدت ارتفاعا ملحوظا
وذل��ك إثر اتخاذ أوب��ك ق��رار خفض االنتاج في
الثالثني من نوفمبر ألول مرة منذ ثماني سنوات
ف��ي محاولة منها ملواجهة امل��خ��زون العاملي
املتزايد واستمرار وفرة االنتاج ملدة عامني .إذ
قررت املنظمة بقيادة السعودية خفض انتاجها
بواقع  1.2مليون برميل يوميا ليصل انتاجها
إلى  32.5مليون برميل يوميا لفترة ستة أشهر
ب��دءا من يناير  .2017وتنص االتفاقية على
التزام جميع ال��دول األعضاء بخفض االنتاج
بواقع  4.5باملئة من مستوى انتاجها املسجل في
أكتوبر وذلك باستثناء كل من إيران ونيجيريا
وليبيا وأندونيسيا التي قد خرجت من عضوية
املنظمة .وستخضع جميع الدول األعضاء إلى
مراقبة مشددة من قبل جلنة ترأسها الكويت.

أسعار النفط اخلام

أسعار العقود اآلجلة ملزيج برنت

إنتاج منظمة أوبك

إنتاج أميركا وعدد حفارات التنقيب

وكالة الطاقة ترفع توقعاتها بشأن الطلب العاملي إلى  1.3مليون برميل على خلفية قوة البيانات األميركية
ت��وق�ع��ات بتسجيل ع�ج��ز ف��ي األس ��واق بنحو  0.6م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا ف��ي ح��ال حت�س��ن ال�ط�ل��ب وال �ت��زام ال��دول
األس � � ��واق ت �ت ��رق ��ب اس �ت �ج ��اب ��ة إن� �ت� ��اج ال �ن �ف ��ط ال� �ص� �خ ��ري األم� �ي ��رك ��ي الرت � �ف� ��اع األس � �ع� ��ار ف� ��ي ال� �ع� ��ام 2017
ق��رار منظمة أوب��ك بشأن التحكم مبستوى اإلنتاج يساهم في ارتفاع األسعار النفط بنحو أكثر من  45باملئة
كما وافقت أيضا العديد من ال��دول املنتجة من
خارج منظمة أوبك بخفض االنتاج بواقع 558

ألف برميل يوميا خالل هذا العام مثل املكسيك
وكازاخستان وعمان بقيادة روسيا.

وتشير التقارير الصحفية أن السعودية
ودول مجلس ال��ت��ع��اون األخ���رى ق��د أبلغت

اجل��ه��ات امل��س��ت��وردة ع��ن تخفيضها لكميات
االنتاج التي ستصدرها بدءا من الشهر احلالي.

وقد أشارت الصحف الكويتية خالل االسبوع
االول من  2017إل��ى انخفاض انتاج الدولة
رسميا في يناير بواقع  130ألف برميل يوميا
ليصل إل��ى  2.75مليون برميل يوميا .كما
أعطت روسيا أيضا التوجيهات ذاتها لشركات
االنتاج.
ولكن بالنظر إلى إجمالي انتاج أوبك البالغ
 33.87مليون برميل يوميا في نوفمبر قد
حتتاج املنظمة إلى القيام باملزيد من اخلفض.
إذ يعد هذا اإلجمالي أعلى من مستوى املنظمة
املسجل ف��ي أكتوبر ب��واق��ع  150أل��ف برميل
يوميا وذلك بعد عودة االنتاج في كل من ليبيا
ونيجيريا .وقد يقع على عاتق السعودية ودول
مجلس التعاون مهمة مواجهة تلك الزيادات
من خالل القيام باملزيد من اخلفض في انتاجها
وذلك في حال أرادت املنظمة البقاء ضمن نطاق
انتاجها احملدد.
وقد أظهرت بيانات أميركا لشهر ديسمبر
تسارع نشاط حفارات التنقيب الذي شهد ركودا
ليسجل أس��رع وتيرة له منذ م��ارس من العام
 2014مضيفا في نهاية الشهر  65حفارة ما
ساهم في رفع عدد حفارات التنقيب األميركية
إل��ى أعلى مستوى منذ يناير امل��اض��ي لتصل
إلى  .525وعاود انتاج أميركا ارتفاعه إلى ما
يقارب  8.7مليون برميل يوميا على الرغم من
تسجيل تراجع السبوعني متتاليني .وقد دفع
هذا االرتفاع في نشاط انتاج النفط الصخري
وكالة الطاقة الدولية إلى رفع توقعاتها بشأن
منو انتاج أميركا للعام  2017بواقع  70ألف
برميل يوميا.
ومن جانب الطلب فقد رفعت وكالة الطاقة
الدولية توقعاتها بشأن الطلب العاملي للعام
 2016والعام  .2017إذ تقدر الوكالة حاليا
ارتفاع منو الطلب بواقع  120ألف برميل يوميا
ليصل إلى  1.4مليون برميل يوميا في العام
 2016وارتفاعه بواقع  100ألف برميل يوميا
ليصل إلى  1.3مليون برميل يوميا في العام
 2017إثر ارتفاع الطلب على انتاج أميركا الذي
جاء افضل من التوقعات باإلضافة إلى مراجعة
بيانات روسيا والصني.
م��ن احملتمل أن ت��ؤدي ال��ق��وة النسبية في
مستوى الطلب مع خفض االنتاج من قبل الدول
التابعة ألوب��ك وغير التابعة لها إلى تسجيل
عجز في ميزان االنتاج والطلب خالل النصف
وترجح وكالة الطاقة
ّ
األول من العام .2017
الدولية إلى بلوغه  0.6مليون برميل يوميا.
وقد تتمكن املنظمة من حتقيق هدفها في حال
انعكس ذلك على حتركات أسعار النفط بحلول
اجتماع املنظمة بني وزراء نفط الدول الذي من
املزعم عقده في يونيو .ولكن من اجلدير بالذكر
أن جناح مساعي املنظمة أمرا ال يشترط فقط
التزام الدول بسقف االنتاج املقرر لها (مع األخذ
بعني االعتبار جتاوزاتها السابقة بخصوص
سقف االنتاج) ولكنه أيضا رهن حتركات انتاج
النفط الصخري الذي يجب أال يسجل املزيد من
االرتفاع .ويبدو على أي حال أن منظمة أوبك
ستحافظ على دوره���ا األس��اس��ي ف��ي التحكم
بتحركات األسواق خالل العام  2017كما كان
احلال في العام .2016

استجابة لتوجيهات بنك الكويت املركزي

ملتزمون بتقدمي افضل اخلدمات التأمينية لعمالئنا وتطوير وتعزيز تنافسية السوق

«الوطني» يجهّز 6فروع بالكامل خلدمة ذوي االحتياجات اخلاصة

«اخلليج للتأمني وإعادة التامني» تشارك
في مؤمتر وملتقى شركات التأمني

أعلن بنك الكويت الوطني تخصيص 6
من فروعه املنتشرة في مختلف محافظات
ال��ك��وي��ت الس��ت��ق��ب��ال وخ���دم���ة ف��ئ��ة ذوي
االحتياجات اخل��اص��ة ،وذل��ك انطالقا من
التزامه بإيجاد أفضل احللول والتسهيالت
املبتكرة ال��ت��ي تلبي اح��ت��ي��اج��ات العمالء
واستجابة لتوجيهات بنك الكويت املركزي
بضرورة توفير خدمات مصرفية تناسب
العمالء من ذوي االحتياجات اخلاصة.
وقالت مديرة إدارة الفروع في بنك الكويت
الوطني غدير العوضي ،إن البنك حريص
جدا على تسهيل معامالت العمالء ،وخاصة
ذوي االحتياجات اخلاصة من املكفوفني،
الصم والبكم وذوي اإلعاقة اجلسدية .لذلك
مت تخصيص  6من فروع البنك وجتهيزها
بالكامل وفقا ألعلى املستويات العاملية
الستقبال وخدمة هذه الشريحة منذ حلظة
وصولهم للفرع وحتى االنتهاء من إمتام
معامالتهم.
وأض��اف��ت «إن ال��ب��ن��ك ي��وف��ر ح��ال��ي��ا في
كافة فروعه بعضا من اخل��دم��ات التي من
شأنها تسهيل معامالت العمالء من ذوي
االحتياجات اخلاصة مثل مواقف السيارات
أمام مدخل الفروع واملمرات املنحدرة التي
تسهل حركة الكراسي املتحركة من وإلى
الفرع أو للوصول إلى أجهزة السحب اآللي.
ومتت إضافة املزيد من اخلدمات اخلاصة في

غدير العوضي

ال � �ع� ��وض� ��ي« :ال� ��وط� �ن� ��ي»
ح� � ��ري� � ��ص ع � �ل � ��ى ت �ل �ب �ي ��ة
االح �ت �ي ��اج ��ات امل �ص��رف �ي��ة
ل � � � �ك � � � ��اف � � � ��ة ال� � � �ع� � � �م � ل� ��اء
كل من الفروع التالية :الفحيحيل الساحلي،
م��ب��ارك ال��ك��ب��ي��ر ،سينما ال��س��امل��ي��ة ،سعد
العبدالله ،الرحاب والفرع الرئيسي.
وأوض��ح��ت العوضي أن��ه ق��د مت جتهيز

ه��ذه ال��ف��روع بفريق متخصص مت تدريبه
بالكامل على استخدام لغة اإلشارة للتواصل
معهم،هذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى توفير خدمات
تناسب هذه الفئة من املقعدين واملكفوفني
كطباعة العقود واملستندات بنفس لغة بريل
واألجهزة اللوحية  iPadمع خاصية حتويل
الكالم إلى نص مكتوب للعمالء املكفوفني .كما
مت تخصيص صناديق األمانات التي يسهل
الوصول إليها من قبل هذه الفئة باإلضافة
إلى إصدار بطاقات االئتمان والسحب اآللي
التي حتمل صورة العميل عند الطلب.
من جهة أخرى ،مت جتهيز أجهزة السحب
اآلل���ي بلوحة مفاتيح ب��ري��ل م��ع خاصية
استخدام سماعات متكن املكفوفني من اتباع
اإلرشادات والتعليمات الصوتية عند إجراء
معامالتهم بشكل يضمن خصوصية وسرية
معلومات العميل .ناهيك عن تعزيز ميزات
األمن واحلماية داخل مواقع األجهزة لضمان
سالمة العمالء في كل وقت.
واختتمت العوضي ب��أن ه��ذه اخلطوة
تأتي بالتزامن م��ع تعليمات وتوجيهات
بنك الكويت امل��رك��زي الرامية إل��ى تسهيل
املعامالت املصرفية لفئة ذوي االحتياجات
اخلاصة وانسجاما مع رسالة البنك الهادفة
إل��ى تقدمي أج��ود اخل��دم��ات واحل��ل��ول التي
تضاهي أعلى املعايير العاملية لكافة شرائح
املجتمع.

أعلنت اخلليج للتأمني وإعادة
التأمني ،إحدى شركات مجموعة
اخلليج للتأمني الرائدة في مجال
تقدمي اخل��دم��ات التأمينية في
دول���ة ال��ك��وي��ت ،ع��ن مشاركتها
ال��ف��اع��ل��ة ف���ي م��ؤمت��ر وملتقى
شركات التأمني املزمع عقده في
 19فبراير من العام اجلاري في
فندق شيراتون الكويت.
وقد صرح الرئيس التنفيذي
لشركة اخلليج للتأمني وإع��ادة
ال��ت��أم�ين ط����ارق ع��ب��دال��وه��اب
ال��ص��ح��اف ق��ائ�لا «إن مشاركة
اخلليج للتأمني وإع��ادة التأمني
في هذا امللتقى تأتي انطالقا من
حرصها الدائم على املشاركة في
الفعاليات التي تناقش مستقبل
وحتديات القطاع».
وأضاف «تعتبر شركة اخلليج
للتأمني وإع��ادة التأمني من أكبر
الشركات التأمينية في الكويت
وتتطلع دائما إلى تطوير القطاع
ف��ي ك��اف��ة األس����واق ال��ت��ي تعمل
فيها ،مبا في ذلك السوق الكويتي
الوطني يقدم خدمات مميزة لذوى االحتياجات اخلاصة

«أبيار» تسدد  36.83مليون درهم ألحد البنوك اخلليجية
قالت شركة أب��ي��ار (،)ABYAAR
امل��درج��ة ببورصة الكويت ،إنها قامت
بتسديد  36.83مليون درهم إمارتي ألحد
البنوك اخلليجية ،بحسب البيان.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة،
امس الثالثاء ،أنها وقعت اتفاقية لتسوية
ال��ت��زام��ات��ه��ا امل��ال��ي��ة لصالح البنك في
منتصف نوفمبر .2012
وأش���ارت أبيار في البيان ،إل��ى أنها
التزمت بسداد  2مليون درهم عند توقيع
االتفاقية ،وإع��ادة جدولة املبلغ املتبقي
البالغ  34.83مليون درهم على دفعات
نصف سنوية ملدة أربع سنوات.
كان رئيس مجلس إدارة الشركة قال

في تصريحات خاصة لـ «مباشر»18 ،
مايوم املاضي ،إن شركته ستنتهي من
مشروعات سكنية في إمارة دبي بحلول
الربع الثاني من  ،2017وبقيمة تصل إلى
 700مليون درهم ( 190مليون دوالر).
وأظ��ه��رت نتائج ال��ش��رك��ة حتقيقها
خسائر بقيمة  1.22مليون دينار في
التسعة أشهر األول��ى من  ،2016مقابل
أرباح بنحو  6.1ألف دينار لنفس الفترة
من العام السابق.
واستقر سهم الشركة عند  26فلسا
خالل منتصف تعامالت اليوم ،بتداوالت
 63.03ألف سهم ،بقيمة  1.65مليون
دينار.

جانب من عمومية أبيـار

طارق الصحاف

ال��ذي يحظى باهتمام كبير من
قبل الشركة وال��ت��زام��ه��ا اجت��اه
عمالئها ع��ن ط��ري��ق تزويدهم
بأفضل اخل��دم��ات .كما نحرص
على صناعة الفارق وتقدمي قيمة
مضافة للعمالء وللسوق عموما
استنادا الى خبرتنا العريقة».
وأكد الصحاف أن قطاع التأمني

في الكويت ميثل ركنا اساسيا
وح��ج��ر زاوي���ة ضمن املنظومة
االقتصادية ،وأن القطاع يستحق
أن ي��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام وتنظيم
ي��ض��اه��ي األس������واق ال��ع��امل��ي��ة
واحل��ص��ول ع��ل��ى م��رك��ز متميز
ف��ي طليعة القطاعات املكونة
لالقتصاد الكويتي.
وح�����ول اخل��ل��ي��ج ل��ل��ت��أم�ين
وإع���ادة التأمني ،ق��ال الصحاف
أن املكانة الريادية التي وصلت
إل��ي��ه��ا ال��ش��رك��ة ه��ي ن��ت��اج عمل
دؤوب وس���ن���وات ط��وي��ل��ة من
التخطيط االستراتيجي حتى
باتت صاحبة أكبر حصة سوقية
وأف��ض��ل خدمة واألك��ث��ر تنوعا،
حيث تتميز بتقدمي مجموعة من
املنتجات واخلدمات التي تغطي
وتلبي كافة متطلبات وطموحات
العمالء من أبرزها تأمني احلياة،
التأمني الصحي ،تأمني العقار
واملمتلكات ،تأمني السيارات،
التأمني البحري والسفر باإلضافة
للتأمني التكافلي.

ستاندرد آند بورز تصنف وثاق للتأمني
عند BBمع نظرة مستقرة
قالت وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيف اخلدمات،
ام��س الثالثاء ،إنها قامت بتصنيف شركة وثاق
للتأمني التكافلي ( )WETHAQعند  BBمع نظرة
مستقرة ،وفقا لبيان صحفي.
وقالت الوكالة في تقريرها املنشور على موقع
ال��س��وق ،إن النظرة املستقبلية املستقرة تعكس
توقعاتها بأن السيولة لدى الشركة لن تشهد مزيدا
من التراجع.
وتوقعت ال��وك��ال��ة وف��ق��ا للتقرير ،أن تواصل
الشركة احلفاظ على املستوى القوي لرأس املال على
األقل خالل األشهر الـ  12املقبلة.
وتوقعت ال��وك��ال��ة أن تبقى شركة وث��اق غير
مقيدة ومستقلة تشغيليا عن الشركة األم شركة
دار االستثمار القائمة في الكويت واملالكة لغالبية

أسهمها .وقالت الوكالة في التقرير إنها قد تقوم
بخفض التصنيفات االئتمانية للشركة خالل األشهر
الـ  24 12-املقبلة عدة نقاط حال ح��دوث تراجع
بالسيولة.
وأش��ارت الوكالة في التقرير إل��ى أن السيولة
متثل املؤشر الرئيسي في قدرة الشركة على الوفاء
بالتزاماتها خالل األشهر الـ  12املقبلة.
وقالت الوكالة في التقرير إن الشركة تتعرض
ملخاطر متوسطة نتيجة حلصر عملياتها في الكويت
فقط.
وأضافت الوكالة في التقرير أن مستوى الوضع
التنافسي للشركة قليل نظرا لصغر حجم قاعدة
أقساط التأمني لديها ،واألداء التشغيلي ،والبصمة
اجلغرافية الضعيفة.

